
Schindler Ahead AdScreen 
Inhoud die mensen doet bewegen
Het aandachtsniveau tijdens een liftrit is hoger dan in de 
openbare ruimte. Het Schindler Ahead AdScreen is gebouwd om 
de impact van dit moment te maximaliseren. De boodschap komt 
over op een speciaal scherm in de lift. Inhoud, timing en duur 
worden met één klik geregeld.

Dynamische inhoud 

De Schindler Ahead AdScreen 
verandert de liftkooi in een 
reclame- en communicatieruimte. 
Passagiers in winkelcentra of 
kantoorgebouwen krijgen informatie 
te zien die voor hen relevant is.
Voor de potentiële klant is de hele 
reis zowel reclame als amusement.
De binnenkant van de lift wordt een 
multimediaal evenement.

Voordelen 

Communicatieplatform. Foto's, animaties 
of films: er zijn geen grenzen met de 
Schindler Ahead AdScreen.
Maximaal effect. Bereik passagiers 
wanneer ze aandachtig zijn. Zelfs een 
korte rit heeft een maximaal effect.
One-stop oplossing. Schindler levert de 
volledige oplossing van installatie, 
software en onderhoud.
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Schindler Ahead AdScreen Inhoud 
die mensen doet bewegen

Beheer van de inhoud 

Inhoud op een Schindler Ahead AdScreen krijgen is 
eenvoudig en effectief. Het webgebaseerde CMS is 
gebruiksvriendelijk en maakt het mogelijk om content op 
afstand in realtime bij te werken. Definieer de 
afspeellijst voor elke Schindler Ahead AdScreen of wijs 
content toe aan bepaalde tijdstippen van de dag - of om 
samen te vallen met speciale evenementen.

Aangesloten voor entertainment 

De volledige media wordt draadloos en op afstand 
gedistribueerd via de communicatieoplossing. Schindler 
biedt Ahead Connectivity om een betrouwbare datadienst 
te garanderen en de Schindler onderhoudsdienst zorgt 
ervoor dat het systeem in optimale conditie is.
Een slim systeem voor helder entertainment.

Allen, niet een 

De passagiers zullen uw boodschap niet missen. De 
Schindler Ahead AdScreen trekt de aandacht en biedt 
effectieve communicatie voor elk nieuw product of 
dienst - perfect voor winkelcentra of retailomgevingen. 
Meer dan gewone reclame, het is bewegend 
entertainment.

Heldere communicatie 

Lokale of globale inhoud? Individuele boodschappen voor 
elke lift, op een bepaalde verdieping op een bepaald 
tijdstip? De Schindler Ahead AdScreen volgt uw 
persoonlijke afspeellijst. De juiste boodschap, 
advertentie of informatie zal de passagier doelbewust 
bereiken, niet per ongeluk. De Schindler Ahead AdScreen 
werkt met een groot aantal gangbare bestandsformaten.

Schermformaten 

Specificaties inhoud 

Duur 10, 15, 20 seconden. 

Formaat Landschap 16:9 / 9:16 Portret 

Pixels Liggend 1920 x 1080p / Staand 1080 x 1920p 

Resolutie Tenminste - Full HD 

FPS 25 of 50 beelden per seconde 

Bitrate 10 - 20 Mbps 

Bestandstype 
Beeld: PNG, JPG, GIF / Video: MP4 (H.264), 

MOV (H.264), MKV (H.264) / Document: PDF 
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Update inhoud gemakkelijk en in real- time - 
de Schindler Content Management tool 

Landschap Portret 
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